ประกาศจังหวัดเลย
เรื่อง ประกวดราคาซื้อตลับคาสเซ็ทของแกสไฮโดรเจนเพอร$ออกไซด$ Cassette ๑๐๐ (H๒ O๒) ด1วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส$ (e-bidding)
จังหวัดเลย มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อตลับคาสเซ็ทของแกสไฮโดรเจนเพอรออกไซด Cassette
๑๐๐ (H๒ O๒) ด1วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้
ตลับคาสเซ็ทของแกสไฮโดรเจนเพอรออกไซด Cassette ๑๐๐ (H๒ O๒) จํานวน ๗๐๐ ตลับๆ ละ
๔,๔๙๓ บาท เปAนเงินทั้งสิ้น ๓,๑๔๕,๑๐๐ บาท (สามล1านหนึ่งแสนสี่หมื่นห1าพันหนึ่งร1อยบาทถ1วน)
ผู1ยื่นข1อเสนอจะต1องมีคุณสมบัติ ดังตJอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมJเปAนบุคคลล1มละลาย
๓. ไมJอยูJระหวJางเลิกกิจการ
๔. ไมJเปAนบุคคลซึ่งอยูJระหวJางถูกระงับการยื่นข1อเสนอหรือทําสัญญากับหนJวยงานของรัฐไว1ชั่วคราว
เนื่องจากเปAนผู1ที่ไมJผJานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู1ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวJาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรJในระบบเครือขJายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไมJเปAนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว1ในบัญชีรายชื่อผู1ทิ้งงานและได1แจ1งเวียนชื่อให1เปAนผู1ทิ้งงานของหนJวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขJายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู1ทิ้งงานเปAนหุ1นสJวนผู1จัดการ กรรมการ
ผู1จัดการ ผู1บริหาร ผู1มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด1วย
๖. มีคุณสมบัติและไมJมีลักษณะต1องห1ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ1างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปAนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู1มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด1วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลJาว
๘. ไมJเปAนผู1มีผลประโยชนรJวมกันกับผู1ยื่นข1อเสนอรายอื่นที่เข1ายื่นข1อเสนอให1แกJจังหวัดเลย ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมJเปAนผู1กระทําการอันเปAนการขัดขวางการแขJงขันอยJางเปAนธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๙. ไมJเปAนผู1ได1รับเอกสิทธิ์หรือความคุ1มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมJยอมขึ้นศาลไทย เว1นแตJรัฐบาลของผู1ยื่น
ข1อเสนอได1มีคําสั่งให1สละเอกสิทธิ์ความคุ1มกันเชJนวJานั้น
๑๐. ผู1ยื่นข1อเสนอต1องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ1างภาครัฐด1วยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑.ผูผู1ยื่นข1อเสนอซึ่งได1รับคัดเลือกเปAนคูJสัญญาต1องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ1างภาครัฐด1วย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic
Electronic Government
Gover
Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๑๒. ผู1ยื่นข1อเสนอต1องไมJอยูJในฐานะเปAนผู1ไมJแสดงบัญชีรายรับรายจJายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจJายไมJ
ถูกต1องครบถ1วนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ป
กําหนด
๑๓. ผู1ยื่นข1อเสนอซึ่งได1รับคัดเลือกเปAนคูJสัญญาต1องรับและจJายเงินผJานบัญชีธนาคาร เว1นแตJการจJายเงิน
แตJละครั้งซึ่งมีมูลคJาไมJเกินสามหมื่นบาทคูJสัญญาอาจจJายเปAนเงินสดก็ได1 ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ป
กําหนด
ผู1ยื่นข1อเสนอต1องยื่นข1อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ1างภาครัฐด1วยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ระหวJางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูส1 นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผJานทางระบบจั
นทางระบ ดซื้อ
จัดจ1างภาครัฐด1วยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตJวันที่ประกาศจนถึงกJอนวันเสนอราคา
ผู1สนใจสามารถดูรายละเอียดได1ที่เว็บไซต www.loeihospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๒-๘๖๒-๑๒๓ ตJอ ๒๒๖๑,๒๒๖๔ ในวันและเวลาราชการ
และเวลาราช
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.
พ ๒๕๖๒

(นายชุ
นายชุมนุม วิทยานันท)
ท
ผู1อํานวยการโรงพยาบาลเลย ปฏิบัติราชการแทน
ผู1วJาราชการจังหวัดเลย

หมายเหตุ ผู1ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสJ
เอกสารสJวนที่ ๑ และเอกสารสJวนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได1ตั้งแตJวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อด1วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส$ (e-bidding)
เลขที่ ๕๙/๒๕๖๒
การซื้อตลับคาสเซ็ทของแกสไฮโดรเจนเพอร$ออกไซด$ Cassette ๑๐๐ (H๒ O๒)
ตามประกาศ จังหวัดเลย
ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
จังหวัดเลย ซึ่งตJอไปนี้เรียกวJา "จังหวัด" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อด1วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้
ตลับคาสเซ็ทของแกสไฮโดรเจนเพอร ออกไซด Cassette ๑๐๐ (H๒ O๒) จํานวน ๗๕๐ ตลับๆ ละ
๔,๔๕๐ บาท เปAนเงินทั้งสิ้น ๓,๓๓๗,๕๐๐ บาท (สามล1านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันห1าร1อยบาทถ1วน)
พัสดุที่จะซื้อนี้ต1องเปAนของแท1 ของใหมJ ไมJเคยใช1งานมากJอน ไมJเปAนของเกJาเก็บ อยูJในสภาพที่จะใช1
งานได1ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว1ในเอกสารประกวดราคาซื้อด1วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีข1อแนะนําและข1อกําหนด ดังตJอไปนี้
๑. เอกสารแนบท1ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส$
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว1ในระบบการจัดซื้อจัดจ1างภาครัฐด1วยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมJจํากัดปริมาณ
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู1มีผลประโยชนรJวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขJงขันอยJางเปAนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไว1ในระบบจัดซื้อจัดจ1างภาครัฐด1วยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสJวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสJวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู1ยื่นข1อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมJเปAนบุคคลล1มละลาย
๒.๓ ไมJอยูJระหวJางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมJเปAนบุคคลซึ่งอยูJระหวJางถูกระงับการยื่นข1อเสนอหรือทําสัญญากับหนJวยงานของรัฐไว1
ชั่วคราว เนื่องจากเปAนผู1ที่ไมJผJานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู1ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวJาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรJในระบบเครือขJายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไมJเปAนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว1ในบัญชีรายชื่อผู1ทิ้งงานและได1แจ1งเวียนชื่อให1เปAนผู1ทิ้งงาน
ของหนJวยงานของรัฐในระบบเครือขJายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู1ทิ้งงานเปAนหุ1นสJวน
ผู1จัดการ กรรมการผู1จัดการ ผู1บริหาร ผู1มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด1วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไมJมีลักษณะต1องห1ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ1างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เปAนนิติบุคคลผู1มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลJาว
๒.๘ ไมJเปAนผู1มีผลประโยชนรJวมกันกับผู1ยื่นข1อเสนอรายอื่นที่เข1ายื่นข1อเสนอให1แกJ จังหวัด ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมJเปAนผู1กระทําการอันเปAนการขัดขวางการแขJงขันอยJางเปAนธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๙ ไมJเปAนผู1ได1รับเอกสิทธิ์หรือความคุ1มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมJยอมขึ้นศาลไทย เว1นแตJรัฐบาล
ของผู1ยื่นข1อเสนอได1มีคําสั่งให1สละเอกสิทธิ์และความคุ1มกันเชJนวJานั้น
๒.๑๐ ผู1ยื่นข1อเสนอต1องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ1างภาครัฐด1วยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓. หลักฐานการยื่นข1อเสนอ
ผู1ยื่นข1อเสนอจะต1องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร1อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ1าง
ภาครัฐด1วยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปAน ๒ สJวน คือ
๓.๑ สHวนที่ ๑ อยHางน1อยต1องมีเอกสารดังตHอไปนี้
(๑) ในกรณีผู1ยื่นข1อเสนอเปAนนิติบุคคล
(ก) ห1างหุ1นสJวนสามัญหรือห1างหุ1นสJวนจํากัด ให1ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ1นสJวนผู1จัดการ ผู1มีอํานาจควบคุม (ถ1ามี) พร1อมทั้งรับรองสําเนาถูกต1อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให1ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู1จัดการ ผู1มีอํานาจควบคุม (ถ1ามี) และบัญชีผู1ถือหุ1นราย
ใหญJ (ถ1ามี) พร1อมทั้งรับรองสําเนาถูกต1อง
(๒) ในกรณีผู1ยื่นข1อเสนอเปAนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชJนิติบุคคล ให1ยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู1นั้น สําเนาข1อตกลงที่แสดงถึงการเข1าเปAนหุ1นสJวน (ถ1ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู1เปAนหุ1นสJวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู1เปAนหุ1นสJวนที่มไิ ด1ถือสัญชาติไทย พร1อมทั้งรับรองสําเนา
ถูกต1อง
(๓) ในกรณีผู1ยื่นข1อเสนอเปAนผู1ยื่นข1อเสนอรJวมกันในฐานะเปAนผู1รJวมค1า ให1ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข1ารJวมค1า และเอกสารตามที่ระบุไว1ใน (๑) หรือ (๒) ของผู1รJวมค1า แล1วแตJกรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย พร1อมรับรองสําเนาถูกต1อง
(๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคJาเพิ่ม พร1อมรับรองสําเนาถูกต1อง
(๕) บัญชีเอกสารสJวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได1ยื่นพร1อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ1างภาครัฐด1วยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในข1อ ๑.๖ (๑) โดยไมJต1องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู1ยื่นข1อเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสJวนที่ ๑
ครบถ1วน ถูกต1องแล1ว ระบบจัดซื้อจัดจ1างภาครัฐด1วยอิเล็กทรอนิกสจะสร1างบัญชีเอกสารสJวนที่ ๑ ตามแบบในข1อ ๑.๖
(๑) ให1โดยผู1ยื่นข1อเสนอไมJต1องแนบบัญชีเอกสารสJวนที่ ๑ ดังกลJาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๓.๒ สHวนที่ ๒ อยHางน1อยต1องมีเอกสารดังตHอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู1ยื่นข1อเสนอมอบอํานาจให1บุคคลอื่นกระทําการแทนให1แนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปoตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู1มอบอํานาจและผู1รับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก
ผู1รับมอบอํานาจเปAนบุคคลธรรมดาต1องเปAนผู1ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล1วเทJานั้น
(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข1อ ๔.๔
(๓) บัญชีเอกสารสJวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได1ยื่นพร1อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ1างภาครัฐด1วยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในข1อ ๑.๖ (๒) โดยไมJต1องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู1ยื่นข1อเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสJวนที่ ๒
ครบถ1วน ถูกต1องแล1ว ระบบจัดซื้อจัดจ1างภาครัฐด1วยอิเล็กทรอนิกสจะสร1างบัญชีเอกสารสJวนที่ ๒ ตามแบบในข1อ ๑.๖
(๒) ให1โดยผู1ยื่นข1อเสนอไมJต1องแนบบัญชีเอกสารสJวนที่ ๒ ดังกลJาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู1ยื่นข1อเสนอต1องยื่นข1อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ1างภาครัฐด1วย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไว1ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมJมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต1องกรอก
ข1อความให1ถูกต1องครบถ1วน พร1อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู1ยื่นข1อเสนอโดยไมJต1องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให1เสนอราคาเปAนเงินบาท และเสนอราคาได1เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตJอหนJวย และหรือตJอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว1ท1ายใบเสนอราคาให1ถูกต1อง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต1องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ1าตัวเลขและตัวหนังสือไมJตรงกัน ให1ถือตัวหนังสือเปAน
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคJาภาษีมูลคJาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คJาขนสJง คJาจดทะเบียน และคJาใช1จJายอื่นๆ ทั้ง
ปวงไว1แล1ว จนกระทั่งสJงมอบพัสดุให1 ณ โรงพยาบาลเลย
ราคาที่เสนอจะต1องเสนอกําหนดยืนราคาไมJน1อยกวJา ๑๒๐ วัน ตั้งแตJวันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู1ยื่นข1อเสนอต1องรับผิดชอบราคาที่ตนได1เสนอไว1 และจะถอนการเสนอราคามิได1
๔.๓ ผู1ยื่นข1อเสนอจะต1องเสนอกําหนดเวลาสJงมอบพัสดุไมJเกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมJจํากัดปริมาณ หรือวันที่ได1รับหนังสือแจ1งจาก จังหวัด ให1สJงมอบพัสดุ
๔.๔ ผู1ยื่นข1อเสนอจะต1องสJงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ตลับ
คาสเซ็ทของแกสไฮโดรเจนเพอรออกไซด Cassette ๑๐๐ (H๒ O๒) ไปพร1อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ1าง
ภาครัฐด1วยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลJาวนี้ จังหวัดจะยึดไว1เปAนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให1พิจารณา หากเปAนสําเนารูปถJายจะต1องรับรองสําเนาถูกต1อง
โดยผู1มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มีความ

ประสงคจะขอดูต1นฉบับแคตตาล็อก ผู1ยื่นข1อเสนอจะต1องนําต1นฉบับมาให1คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๕ กJอนเสนอราคา ผู1ยื่นข1อเสนอควรตรวจดูรJางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให1ถี่ถ1วนและเข1าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกJอนที่จะตกลงยื่นข1อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส
๔.๖ ผู1ยื่นข1อเสนอจะต1องยื่นข1อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ1างภาครัฐด1วย
อิเล็กทรอนิกสในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ระหวJางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา
ให1ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ1างภาครัฐด1วยอิเล็กทรอนิกสเปAนเกณฑ
เมื่อพ1นกําหนดเวลายื่นข1อเสนอและเสนอราคาแล1ว จะไมJรับเอกสารการยื่นข1อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผู1ยื่นข1อเสนอต1องจัดทําเอกสารสําหรับใช1ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู1ยื่นข1อเสนอต1องเปAนผู1รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ1วน
ถูกต1อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กJอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล1วจึงสJงข1อมูล (Upload) เพื่อเปAนการ
เสนอราคาให1แกJ จังหวัด ผJานทางระบบจัดซื้อจัดจ1างภาครัฐด1วยอิเล็กทรอนิกส
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู1ยื่นข1อเสนอแตJละรายวJา เปAนผู1ยื่นข1อเสนอที่มีผลประโยชนรJวมกันกับผู1ยื่นข1อเสนอรายอื่น ตามข1อ ๑.๕
(๑) หรือไมJ หากปรากฏวJาผู1ยื่นข1อเสนอรายใดเปAนผู1ยื่นข1อเสนอที่มีผลประโยชนรJวมกันกับผู1ยื่นข1อเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู1ยื่นข1อเสนอที่มีผลประโยชนรJวมกันนั้นออกจากการเปAนผู1ยื่นข1อเสนอ
หากปรากฏตJอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวJา กJอนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข1อเสนอ มีผู1ยื่นข1อเสนอรายใดกระทําการอันเปAนการขัดขวางการแขJงขันอยJางเปAนธรรมตามข1อ ๑.๕
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวJามีการกระทําอันเปAนการขัดขวางการแขJงขันอยJางเปAนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู1ยื่นข1อเสนอรายนั้นออกจากการเปAนผู1ยื่นข1อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู1ยื่นข1อเสนอดังกลJาวเปAนผู1
ทิ้งงาน เว1นแตJ จังหวัด จะพิจารณาเห็นวJาผู1ยื่นข1อเสนอรายนั้นมิใชJเปAนผู1ริเริ่มให1มีการกระทําดังกลJาวและได1ให1ความ
รJวมมือเปAนประโยชนตJอการพิจารณาของ จังหวัด
๔.๑๐ ผู1ยื่นข1อเสนอจะต1องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว1ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะต1องเปAนราคาที่รวมภาษีมูลคJาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ1ามี) รวม
คJาใช1จJายทั้งปวงไว1ด1วยแล1ว
(๓) ผู1ยื่นข1อเสนอจะต1องลงทะเบียนเพื่อเข1าสูJกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด
(๔) ผู1ยื่นข1อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล1วไมJได1
(๕) ผู1ยื่นข1อเสนอต1องศึกษาและทําความเข1าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด1วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว1ในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ$และสิทธิ์ในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข1อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ จังหวัดจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช1หลักเกณฑ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู1ชนะการยื่นข1อเสนอ
กรณีใช1หลักเกณฑราคาในการพิจารณาผู1ชนะการยื่นข1อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจาก
ราคารวม
๕.๓ หากผู1ยื่นข1อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมJถูกต1องตามข1อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข1อเสนอไมJถูกต1อง หรือไมJครบถ1วนตามข1อ ๓ หรือยื่นข1อเสนอไมJถูกต1องตามข1อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมJรับพิจารณาข1อเสนอของผู1ยื่นข1อเสนอรายนั้น เว1นแตJ ผู1ยื่นข1อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมJครบถ1วน หรือเสนอรายละเอียดแตกตJางไป
จากเงื่อนไขที่จังหวัดกําหนดไว1ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสJวนที่มิใชJสาระสําคัญและความ
แตกตJางนั้นไมJมีผลทําให1เกิดการได1เปรียบเสียเปรียบตJอผู1ยื่นข1อเสนอรายอื่น หรือเปAนการผิดพลาดเล็กน1อย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผJอนปรนการตัดสิทธิผู1ยื่นข1อเสนอรายนั้น
๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ไมJพิจารณาข1อเสนอของผู1ยื่นข1อเสนอโดยไมJมีการผJอนผัน ในกรณี
ดังตJอไปนี้
(๑) ไมJปรากฏชื่อผู1ยื่นข1อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู1รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจ1างด1วยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผู1ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจ1างด1วยอิเล็กทรอนิกส ของจังหวัด
(๒) ไมJกรอกชื่อผู1ยื่นข1อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ1างด1วย
อิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตJางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปAนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให1เกิดความได1เปรียบเสียเปรียบแกJผู1ยื่นข1อเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือจังหวัดมีสิทธิให1ผู1ยื่นข1อเสนอชี้แจงข1อเท็จจริงเพิ่มเติมได1 จังหวัด มี
สิทธิที่จะไมJรับข1อเสนอ ไมJรับราคา หรือไมJทําสัญญา หากข1อเท็จจริงดังกลJาวไมJเหมาะสมหรือไมJถูกต1อง
๕.๖ จังหวัดทรงไว1ซึ่งสิทธิที่จะไมJรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได1 และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมJพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได1 สุดแตJจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปAน
สําคัญ และให1ถือวJาการตัดสินของ จังหวัดเปAนเด็ดขาด ผู1ยื่นข1อเสนอจะเรียกร1องคJาใช1จJาย หรือคJาเสียหายใดๆ มิได1
รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผู1ยื่นข1อเสนอเปAนผู1ทิ้งงาน ไมJวJาจะเปAนผู1
ยื่นข1อเสนอที่ได1รับการคัดเลือกหรือไมJก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได1วJาการยื่นข1อเสนอกระทําการโดยไมJสุจริต เชJน การ
เสนอเอกสารอันเปAนเท็จ หรือใช1ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปAนต1น
ในกรณีที่ผู1ยื่นข1อเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได1วJาไมJอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือจังหวัด จะให1ผู1ยื่นข1อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให1เชื่อได1วJา ผู1ยื่นข1อเสนอสามารถดําเนินการตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสให1เสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมJเปAนที่รับฟsงได1 จังหวัด มีสิทธิที่จะไมJรับข1อเสนอ

หรือไมJรับราคาของผู1ยื่นข1อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู1ยื่นข1อเสนอดังกลJาวไมJมีสิทธิเรียกร1องคJาใช1จJายหรือคJาเสียหายใดๆ
จากจังหวัด
๕.๗ กJอนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวJามีการกระทําที่เข1าลักษณะผู1ยื่นข1อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได1รับการคัดเลือกมีผลประโยชน
รJวมกัน หรือมีสJวนได1เสียกับผู1ยื่นข1อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขJงขันอยJางเปAนธรรม หรือสมยอมกันกับผู1ยื่น
ข1อเสนอรายอื่น หรือเจ1าหน1าที่ในการเสนอราคา หรือสJอวJากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๖. การทําสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมHจํากัดปริมาณ
๖.๑ ในกรณีที่ผู1ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสJงมอบสิ่งของได1ครบถ1วน
ภายใน ๕ วันทําการ นับแตJวันที่ทําข1อตกลงซื้อจังหวัดจะพิจารณาจัดทําข1อตกลงเปAนหนังสือแทนการทําสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุ ในข1อ ๑.๓ ก็ได1
๖.๒ ในกรณีที่ผู1ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมJสามารถสJงมอบสิ่งของได1ครบถ1วน
ภายใน ๕ วันทําการ หรือจังหวัดเห็นวJาไมJสมควรจัดทําข1อตกลงเปAนหนังสือ ตามข1อ ๖.๑ ผู1ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสจะต1องทําสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมJจํากัดปริมาณตามแบบสัญญาดังระบุในข1อ ๑.๓ หรือทํา
ข1อตกลงเปAนหนังสือ กับจังหวัดภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได1รับแจ1ง และจะต1องวางหลักประกันสัญญาเปAน
จํานวนเงินเทJากับร1อยละ ๕ ของราคาคJาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสให1จังหวัดยึดถือไว1ในขณะทําสัญญา โดย
ใช1หลักประกันอยJางหนึ่งอยJางใดดังตJอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจJายให1กับ จังหวัดเลย โดยโรงพยาบาลเลย ซึ่งเปAนเช็ค
หรือดราฟทลงวันที่ที่ใช1เช็คหรือดราฟทนั้นชําระตJอเจ1าหน1าที่ในวันทําสัญญา หรือกJอนวันนั้นไมJเกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยJางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในข1อ ๑.๔ (๒) หรือจะเปAนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ได1รับอนุญาตให1
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหJงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหJงประเทศไทยแจ1งเวียนให1ทราบ โดยอนุโลมให1ใช1ตามตัวอยJางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข1อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให1 โดยไมJมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู1ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผู1ขาย) พ1นจากข1อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมJจํากัดปริมาณแล1ว
หลักประกันนี้จะคืนให1 โดยไมJมีดอกเบี้ย ตามอัตราสJวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจังหวัด ได1รับมอบไว1แล1ว
๗. คHาจ1างและการจHายเงิน
จังหวัด จะจJายคJาสิ่งของซึ่งได1รวมภาษีมูลคJาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคJาใช1จJายทั้งปวง
แล1วให1แกJผู1ยื่นข1อเสนอที่ได1รับการคัดเลือกให1เปAนผู1ขาย เมื่อผู1ขายได1สJงมอบสิ่งของได1ครบถ1วนตามสัญญาจะซื้อจะขาย
แบบราคาคงที่ไมJจํากัดปริมาณหรือข1อตกลงเปAนหนังสือ และจังหวัด ได1ตรวจรับมอบสิ่งของไว1เรียบร1อยแล1ว
๘. อัตราคHาปรับ

คJาปรับตามแบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมJจํากัดปริมาณแนบท1ายเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือข1อตกลงซื้อขายเปAนหนังสือ ให1คิดในอัตราร1อยละ ๐.๒๐ ของราคาคJาสิ่งของที่ยังไมJได1รับ
มอบตJอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรHอง
ผูช1 นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งได1ทําสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมJจํากัด
ปริมาณตามแบบดังระบุในข1อ ๑.๓ หรือทําข1อตกลงซื้อเปAนหนังสือ แล1วแตJกรณี จะต1องรับประกันความชํารุดบกพรJอง
ของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมJน1อยกวJา ๓ เดือน นับถัดจากวันที่ จังหวัด ได1รับมอบสิ่งของ โดย
ต1องรีบจัดการซJอมแซมแก1ไขให1ใช1การได1ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได1รับแจ1งความชํารุดบกพรJอง
๑๐. ข1อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข1อเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินคJาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ได1มาจากเงินงบประมาณด1วยเงินนอกงบประมาณ
ประเภทเงินบํารุงโรงพยาบาลเลย ปtงบประมาณ ๒๕๖๓
การลงนามในสัญญาจะกระทําได1 ตJอเมื่อจังหวัดได1รับอนุมัติเงินคJาพัสดุจากด1วยเงินนอก
งบประมาณ ประเภทเงินบํารุงโรงพยาบาลเลย ปtงบประมาณ ๒๕๖๓ แล1วเทJานั้น
๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได1คัดเลือกผู1ยื่นข1อเสนอรายใดให1เปAนผู1ขาย และได1ตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแล1ว ถ1าผู1ขายจะต1องสั่งหรือนําสิ่งของดังกลJาวเข1ามาจากตJางประเทศและของนั้นต1อง
นําเข1ามาโดยทางเรือในเส1นทางที่มีเรือไทยเดินอยูJ และสามารถให1บริการรับขนได1ตามที่รัฐมนตรีวJาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผู1ยื่นข1อเสนอซึ่งเปAนผู1ขายจะต1องปฏิบัติตามกฎหมายวJาด1วยการสJงเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี้
(๑) แจ1งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลJาวเข1ามาจากตJางประเทศตJอกรมเจ1าทJา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตJวันที่ผู1ขายสั่ง หรือซื้อของจากตJางประเทศ เว1นแตJเปAนของที่รัฐมนตรีวJาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว1นให1บรรทุกโดยเรืออื่นได1
(๒) จัดการให1สิ่งของที่ซื้อขายดังกลJาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชJนเดียวกับ
เรือไทย จากตJางประเทศมายังประเทศไทย เว1นแตJจะได1รับอนุญาตจากกรมเจ1าทJา ให1บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใชJเรือไทย ซึ่งจะต1องได1รับอนุญาตเชJนนั้นกJอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปAนของที่รัฐมนตรีวJาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว1นให1บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมJปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู1ขายจะต1องรับผิดตามกฎหมายวJาด1วยการ
สJงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู1ยื่นข1อเสนอซึ่งจังหวัดได1คัดเลือกแล1ว ไมJไปทําสัญญาหรือข1อตกลงซื้อเปAนหนังสือ
ภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุไว1ในข1อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข1อเสนอ หรือเรียกร1องจากผู1ออกหนังสือค้ํา
ประกันการยื่นข1อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร1องให1ชดใช1ความเสียหายอื่น (ถ1ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให1เปAนผู1ทิ้ง
งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวJาด1วยการจัดซื้อจัดจ1างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก1ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข1อกําหนดในแบบสัญญาหรือข1อตกลง
ซื้อเปAนหนังสือ ให1เปAนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ1ามี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท1ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแย1งกัน
ผู1ยื่นข1อเสนอจะต1องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของจังหวัด คําวินิจฉัยดังกลJาวให1ถือเปAนที่สุด และผู1ยื่นข1อเสนอไมJมีสิทธิ

เรียกร1องคJาใช1จJายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตJอไปนี้ได1 โดยที่ผู1ยื่นข1อเสนอจะเรียกร1อง
คJาเสียหายใดๆ จากจังหวัดไมJได1
(๑) จังหวัดไมJได1รับการจัดสรรเงินที่จะใช1ในการจัดซื้อหรือที่ได1รับจัดสรรแตJไมJเพียง
พอที่จะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตJอไป
(๒) มีการกระทําที่เข1าลักษณะผู1ยื่นข1อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได1รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรJวมกัน หรือมีสJวนได1เสียกับผู1ยื่นข1อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขJงขันอยJางเปAนธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู1ยื่นข1อเสนอรายอื่น หรือเจ1าหน1าที่ในการเสนอราคา หรือสJอวJากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตJอไปอาจกJอให1เกิดความเสียหายแกJจังหวัด หรือกระทบตJอ
ประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวJาด1วยการจัดซื้อจัดจ1างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวJางระยะเวลาการซื้อ ผู1ยื่นข1อเสนอที่ได1รับการคัดเลือกให1เปAนผู1ขายต1องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได1กําหนดไว1โดยเครJงครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู1ประกอบการ
จังหวัด สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล1วเสร็จตามสัญญาของผู1ยื่นข1อเสนอที่ได1รับการ
คัดเลือกให1เปAนผู1ขายเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู1ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู1ยื่นข1อเสนอที่ได1รับการคัดเลือกไมJผJานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นข1อเสนอ
หรือทําสัญญากับจังหวัด ไว1ชั่วคราว
จังหวัดเลย
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

